Västerviks kommun

Taxa för prövning och tillsyn enligt lag om tobak
och liknande produkter, alkohollagen och lag om
handel med vissa receptfria läkemedel
Fastställd av kommunfullmäktige 2019‐03‐25, § 157 att gälla från och med 1 maj 2019

Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Västerviks kommun, miljö‐ och byggnadsnämndens
kostnader för tillståndsprövning och tillsyn enligt Lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter (LTLP), detaljhandel och servering av folköl enligt 5 kap 5§ och 8
kap 8§ Alkohollagen (2010:1622) samt Lag (2009:730) om handel med vissa
receptfria läkemedel.
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. Handläggning som föranleds av överklagande av beslut i enlighet med taxan.

Bestämmelser om avgifternas nivå
4 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgift och besöksavgift de senast fastställda
avgifterna enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Västerviks
kommun.

Avgift för tillståndsprövning
5 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd ska betalas i form av en avgift
motsvarande 5 timmars handläggningstid.
6 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en ansökan som
återkallas innan handläggningen har påbörjats.
7 § Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås.

Avgift för tillsyn
8 § Avgiften omfattar kalenderår och skall erläggas från och med det kalenderår
verksamheten påbörjas. Fast årlig avgift skall därefter erläggas med helt
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
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Avgifterna skall erläggas av den som till kommunen ansökt/anmält försäljning av någon av
följande varuslag: Tobak, folköl, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare eller till
Läkemedelsverket anmält handel med vissa receptfria läkemedel.
En fast årlig tillsynsavgift följer sedan årsvis, oavsett kombination, enligt följande:
Fast årlig tillsynsavgift
1 varuslag
2 varuslag
3 varuslag
4 varuslag

Avgift
1 timavgift
1,5 timavgifter
2 timavgifter
2,5 timavgifter

9 § Om påvisande av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den
planerade kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd tillsynstid och för de
faktiska kostnaderna. Då timavgift tas ut i förhållande till faktisk nedlagd tillsynstid
tas en besöksavgift ut enligt taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
som ersättning för restiden.
10 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt
denna taxa sättas ned eller efterskänkas genom beslut av miljö‐ och
byggnadsnämnden.

Avgiftens erläggande
11 § Avgift enligt denna taxa ska erläggas inom tid som anges i beslutet om avgift eller i
räkning. Betalas inte avgiften inom angiven tid, ska dröjsmålsränta enligt 6 §
räntelagen erläggas på obetalt belopp.
12 § Vid ansökan om tillstånd enligt lag om tobak och liknande produkter ska avgift för
prövning betalas innan handläggning av ärendet påbörjas.

Tillämpningsföreskrift
13 § Miljö‐ och byggnadsnämnden får vid behov fatta beslut om tillämpningsföreskrifter
till denna taxa.

Överklagande
14 § Beslut enligt denna taxa överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

____________________________________
Denna taxa träder i kraft 2019‐05‐01.
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